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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

คนมีบุญมีกุศลไปไหนไมจนตรอกจนมุม 
ในครั้งพุทธกาลทานใหพรองคเดียวนะ มาสมัยนี้เห็นใหพรกันทั้งวัดๆ ในครั้ง

พุทธกาลใหพรองคเดียว องคเปนหัวหนาหนึ่ง องคหัวหนาจะสั่งใครใหพรองคเดียวก็
ได ตามตําราบอกอยางน้ัน 

ผูกํากับ เขาลืมกระเปาสตางคไวตั้งแตเมื่อวานนี้ครับ 

หลวงตา ใครลืมกระเปาสตางคไวตั้งแตเชาวานนี้ถึงวันนี้ คิดดอกไมแพง 
แคสามรอยบาท กระเปาสตางคเปนหอผานะใครลืมไวเมื่อวานนี้ หลักพระวินัยมี ตาม
ธรรมดาหามพระจับตองเงินทองอะไรๆ แตถามาตกอยูในทีก่รรมสิทธิ์ที่พระรับผิดชอบ
อยูนั้นตองเก็บไว ไมเก็บไมไดอีกแหละ แลวโฆษณาหาเจาของ ถาเปนเงินก็ไมบอก
จํานวน โหย ทานละเอียดมากพระวนิัย โฆษณาหาเจาของเปนเวลาพอสมควรแลว เห็น
วาไมมีใครมารับแลว ใหเอาของที่เขามาลืมไวนี้ไปทําประโยชนสาธารณะในวัดหรือนอก
วัดก็ตาม แตเปนประโยชนสาธารณะ เวลาเขามาถามก็ใหชี้บอก เออ ของน้ันโฆษณาหา
เจาของไมพบ เปนเวลาพอสมควรแลว ไดเอาสมบัติจํานวนนี้ไปสรางอันนั้นๆ บอกเขา 
นี่พระวินัย 

 ผูกํากับ ขาวจาก นสพ.ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 27 ต.ค.49 หัวขอเร่ือง 
เสนอแกกฎหมายคณะสงฆ ถวายคืนพระราชอํานาจ 

วันนี้ (27 ต.ค.) นายไพศาล พืชมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ พรอม
คณะรวม 33 คน ไดรวมกันยื่นรางพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ……) พ.ศ.…… 

ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ นับเปนการเสนอรางกฎหมายฉบับแรกของสภาชุดนี้ 
ทั้งนี้ รางกฎหมายดังกลาวเปนการแกไขเพิม่เติมกฎหมายคณะสงฆ 4 ประการ 

คือ 

1.แกไขหลักอาวุโสของสมเด็จพระราชาคณะ ใหกลับไปเปนถืออาวุโสโดย
พรรษาตามพระธรรมวินัยตามเดิม แทนที่จะกําหนดอาวุโสตามสมณศักดิ ์

2.เพิ่มเติมพระราชอํานาจพระมหากษัตริย ใหครอบคลุมการปฏิบัติในปจจุบัน 

ในเรื่องการแตงตั้ง สถาปนา และถอดถอนสมณศักดิ์ ของคณะสงฆอืน่ ตลอดจน
พระสงฆที่ปฏิบัติภารกิจนอกราชอาณาจักรดวย 

3.ถวายพระราชอํานาจในการสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะ ขึ้นเปนสมเด็จ
พระสังฆราช ใหเปนไปตามพระราชศรัทธาและพระราชอัธยาศัย ตามที่เปนอยูกอนการ
แกไขในสมัย รสช. 
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4.แกไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช สําหรับกรณีที่ไมมสีมเด็จ
พระสังฆราช และการปฏิบัติหนาที่แทนสําหรับกรณีที่มีสมเด็จพระสังฆราช แตไมอาจ
ทรงปฏิบัติหนาที่ได โดยใหสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดโดยพรรษาปฏิบัติ
หนาที่ หรือปฏิบัติหนาที่แทนแลวแตกรณ ี

สําหรับผูรวมคณะในการเสนอรางกฎหมายดังกลาวนี้ ที่สําคัญเชน พลเอก 
ไพศาล กตญัู รองผูบัญชาการทหารบก, พลเรือโท พะจุณณ ตามประทีป ทส.ประธาน
องคมนตร,ี นายโสภณ สุภาพงษ, พลเรือเอก บรรณวิทย เกงเรียน, นายคํานูณ สิทธิ
สมาน, นายณรงค โชควัฒนา, พลเรือเอก ประเจตน ศิริเดช, พลเอก สุรินทร พิกุลทอง, 

นายพินิจ จารุสมบัต,ิ พลเอก ปรีชา โรจนเสน เปนตน 

อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวา คณะผูรวมเสนอรางกฎหมายฉบับนี้ มีหลากหลาย
จากทุกกลุม มีทั้งกลุมที่เคยสนับสนุนและคัดคาน นายมีชัย ฤชุพันธุ และมทีั้งกลุมที่เคย
สนับสนุนและคัดคาน น.ต.ประสงค สุนศิริ ดวย จึงเปนรางกฎหมายที่มีลักษณะ
สมานฉันท 

คุณสนธิ ล้ิมทองกุล เจาของ นสพ.ผูจัดการ ไดกลาวในรายการเมืองไทยราย
สัปดาหเมื่อคืนที่ผานมาวา พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี เปนลูกศิษยของ
พระอาจารยทุย ที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งเปนลูกศษิยของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน 
คุณสนธิกลาววา ตนเคยไปกราบหลวงตามหาบัว ทานบอกวา ดีแลวที่นายกฯคนนี้เปน
ลูกศิษยทานอาจารยทุย กเ็หมือนเปนลูกศิษยของเรา   คุณสนธิกลาวตอไปวา พล.อ. 
สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี.เปนคนประหยัด พอเพียง เพื่อประเทศชาติ ตางจาก
อดีตนายกฯทักษิณ ชินวัตร ซึ่งฟุมเฟอย สุรุยสุรายเพื่อตัวเอง  ดังน้ันถาพล.อ.สุรยุทธ 
จุลานนท ทํางานใหประเทศชาติดีแลวและเจออุปสรรค พวกเราตองใหกําลังใจ พล.อ. 
สุรยุทธ จลุานนท นายกรัฐมนตรี 

หลวงตา ถูกตองแลว ไมมีขดัแยงตรงไหน เปนธรรมแลว อะไรถาขวาง
ธรรมแลวมันขวางหัวใจโลกผูมีใจเปนธรรม ธรรมนี้เหมาะสมกับทุกหัวใจ แมแตสัตวที่
มีธรรมก็นารัก อยาเขาใจวามีธรรมแตมนุษย สัตวเขาก็มีตามธรรมชาติของเขาเอง ถา
ขัดกับธรรมก็ขัดกับหัวใจโลก ธรรมไมเคยทําความกีดขวางผูใด แมรายเดียวไมมี ธรรม
เปนธรรมชาติที่ราบรื่น เพราะฉะนั้นโลกถึงไดกราบธรรม วาธรรมเทานั้นลงเลย ยอม
เลย เพราะธรรมนี้เปนธรรมชาติที่ใหความรมเย็นแกโลกมานานแสนนาน เปนคูกันกับ
กิเลสซึ่งเปนภัยตอธรรม และเปนภัยตอโลกดวย 

วันเสารวันอาทิตย วันวางการงานที่หมุนเพื่อธาตุเพื่อขันธมาตลอด กม็ีวางวัน
เสารอาทิตยหรือวันพระวันโกน เขาสูศีลสูธรรม ขวนขวายหาความดีเขาใสใจ แลวใจจะ
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แผพลังอันดงีามและเปนมงคลออกทัว่โลกถาใจมีธรรม ใจไมมีธรรมหาความสงบ
รมเย็นไมได ใหญเทาไรยิ่งอํานาจใหญ อํานาจปาๆ เถื่อนๆ ไมใชอํานาจเปนธรรม ถา
อํานาจเปนธรรมแลวเย็นไปหมด จะดุจะดาจะพดูนิ่มนวลออนหวานเด็ดขาดอะไรเปน
ธรรมลวนๆ ที่จะนํามาใชในจังหวะตางๆ หรือเหตุการณตางๆ ที่ควรเด็ดเด็ด เด็ดเปน
ธรรมไมมีอะไรเสียหาย ที่ควรธรรมดาเปนธรรมดา ถาควรเด็ดเด็ด 

อยางพระวินัยพระพุทธเจาเห็นไหมละ ตั้งแตปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ ลงมา 
เด็ดๆ มาเปนลําดับๆ  ที่วา ๒๒๗ ที่เขามาสวดในทามกลางปาฏิโมกข ปาราชิก ๔ 
สังฆาทิเสส ๑๓ นิสสัคคียปาจิตตีย ๓๐ ฯลฯ รวมแลวเปน ๒๒๗ เรียกวากฎขอบังคับ
พระ ทานเรียกวาศีล ผูปฏิบัติตามนี้เรียกวาเปนผูมีศีล งามตางามใจ งามในเพื่อนฝูงอนั
เดียวกัน ไมรังเกียจกัน พระที่รังเกียจกันก็คือหลักพระวินัยเปนสําคัญมาก ถาหากพระ
วินัยยิ่งหยอนกวากันแลวพระจะเขากันไมสนิท สุดทายแตกกัน 

สวนธรรมมียิ่งหยอนตางกัน ไมมอีะไร เพราะไมมีการกระทบกระเทือนกัน
เหมือนพระวินัย ถาพระวินัยผิดตรงไหนกระเทือนตรงนั้น ผิดมากผิดนอยกระเทือน มี
กฎขอบังคับเปนลําดับลําดา ศาสนาพระพุทธเจาสอนใหเปนคนดีพระดีนั่นเอง ไมได
สอนเพื่ออะไร ใหไปตามแถวตามแนวที่สอนไวนี้จะราบรื่นดีงาม อยูกนัดวยความสงบ
รมเย็นเปนสุข เพราะการปฏิบัติความรูความเห็นเปนอันเดียวกัน คือเปนธรรมเปนวินัย
ดวยกัน อยูดวยกันเปนผาสุก ยกตวัอยางแคบๆ อยางวัดปาบานตาดนี้ ทั่วประเทศมา
เกี่ยวของกัน แลวก็นอกประเทศอีกมาเยอะ พระพวกฝรั่งมังคา ก็คอืหัวใจเปนธรรม
ดวยกัน เขากันไดสนิท ไมวาชาติชั้นวรรณะใดไมสําคัญ สําคัญที่เอาหลักธรรมเขาไปจับ
ปบแลวนาดูเลย ถาไมมีธรรมไมนาดู ธรรมจึงเปนของงดงามมาก 

สําหรับวัดเรานี้เราพูดตรงๆ ไมวาจะพูดธรรมดาดุดาวากลาวเด็ดเดี่ยวเฉียบขาด 
เปนธรรมเปนวินัยทั้งนั้น ไมใหเคลื่อนจากนั้นเลย เคลื่อนไมได ผูปฏิบัติกถ็ือวาเปนครู
เปนอาจารยที่ถูกตองดีงามจึงมาอาศัย การแนะนําส่ังสอนใครผิดใครถูกตองบอก
ตรงไปตรงมา ใหความเสมอภาคแกเพื่อนฝูงผูปฏิบัติดปีฏิบัติชอบไดอยูเปนสุขๆ 
อยาไดระแคะระคายกีดขวาง เปนกางขวางคอกัน ถาเปนอยางน้ันแลวเตือนๆ เตือน
หนักเขาขับ ถาไมฟงเสียงขับออกจากหมูเพื่อน เพราะเปนเนื้อรายเอาไวทําลายสวน
ใหญใหเสียหมด คนที่มธีรรมแลวจึงมาอยูดวยกนัเปนความสนิทตายใจ 

ในศาสนาพระพุทธเจาไมมีชาติชั้นวรรณะ เอาธรรมครอบเขาไวแลวงามตาไป
หมด อะไรก็ไมเหนือธรรม คือธรรมนี้เหนือทุกอยาง ถาเอาธรรมเขาไปประดับแลว
สวยงาม ชาติชั้นวรรณะเสริม เสริมขึ้นใหดีขึ้นโดยลําดับ ทานไมไดมองดูชาติชั้นวรรณะ
ยิ่งกวาหลักธรรมหลักวินัยของศาสดาที่สอนไว ถือน้ีเปนแบบเปนฉบับ กษัตริยจะมา
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จากสกุลใด เปนกษัตริยแลวมาลงสภาพเดียวกันหมดเลย ไมมีวาสูงวาต่ําวาขาเปน
กษัตริยอยางนั้นไมมี เพราะพระพทุธเจาก็เปนกษัตริยอยูแลวและเปนศาสดาเอกของ
โลก เลิศทุกอยางแลวอยูในนั้นหมด ก็เคารพตรงนั้นถูกตองดงีาม 

เพราะฉะนั้นจึงใหพากันเอาธรรมไปปฏิบัติตน ดูเขาแลวก็ดูเราพรอมนะ อยาไป
ดูแตคนอื่นไมดูตัวเอง ความบกพรองจะอยูกับคนดูแตคนอื่นไมดูตัวเอง ดูเขาดวย ดู
เราดวย ควรแนะนําตักเตือนกันกต็ักเตือน ผูรับคําตักเตือนก็ตองเปนธรรม ยอมรับ
ความจริงที่ผูนั้นตักเตือน อยูกันไดเปนผาสุก ถาขืนไมไดนะ เพราะธรรมละเอียดมาก 

เมื่อวานนี้เพลียมากจริงๆ เพลียเสียจน.. วันนี้ไมพูดอะไรมาก จะใหพร (ลูกลา
กลับวันนี้เจาคะ) ไดสรางบุญเต็มหัวอกแลวเอาละเย็นทั้งโลกน้ีโลกหนา เย็นทั้งปจจุบัน 
เย็นทั้งอนาคต คนมีบุญมีกุศลไปไหนไปเถอะ ไมจนตรอกจนมุม หากมีความจําเปน
บุญจะมาสนองทันที พอพูดอยางน้ีเราอดคิดไมไดเหมือนกันนะ คือพิจารณายอนหลัง 
ออกจากบานนามนจากพอแมครูจารยมั่นไปดวยกันสามองคกอน ยังไมไดแยกกัน ไป
วันนั้นไปในเขาไปหลงในภูเขา ค่ํามืดก็ยังหลงกันอยู ไปไมไดเลยนอน เวลานอน เอา 
วันนี้ลองตั้งสัจจอธิษฐานลองดูซิวาบานอยูทางไหน คือมันหลงสนิทอยูในกลางภูเขา 
ลองอธิษฐานดู จะออกทางความฝนก็ได ออกทางภาวนาก็ได เอา ทดลองดู ไปดวยกัน
สามองค 

พอตื่นเชากม็าหากัน วาไงบานอยูทางไหน ชี้ไปทางทิศใตนะ อยูทางนี้ แลวองค
นี้ละ บานอยูทางนี้ แตเราจะพบผูหญิงกอน มาอยูในกลางเขานี้จะพบผูหญิงไดอยางไร 
มันหากจะเปน เพราะเมื่อคืนนี้ปรากฏมีแตผูหญิงยั้วเยี้ยกับเด็กเล็กเด็กนอยยั้วเยี้ยๆ 
มานี้ ใครไปก็ผานไปนี้ๆ บานอยูทางนี้ แลวทานละ เราก็ฝนเหมือนกัน แตไมใชบานนะ 
เปนทับอยูทางนี้ โยมแมกับนองชายมา มาก็มาถากถางบริเวณที่เราพักอยูนั้น ความฝน 
โยมแมมาจากไหนจึงมาอยูในปาในเขา แมมาอยูนี้ ทับอยูนี้ นั่นไฟเห็นอยู มองไปเห็น
ไฟ ไฟในความฝน 

พอเสร็จแลวแมก็ไปทางนี้ บอกหมูเพื่อนวาทางนี้เปนทับนะ ไมใชบาน ลองไปด ู
ก็ไปตรงนั้นละ อยูในกลางภูเขา ไมไดคิดไดคาดไดฝนวาจะมีบานคน ไปก็ไปเจอทาง 
เห็นรอยคน อาว รอยคนยังไงมากันนี้ เลยตามไป เห็นเขาอยูนั้นสามครอบครัว เขาไป
ทําไรทําสวนอยูในนั้น พวกนั้นเขาก็ตื่นเตนกัน โอย เมื่อคืนนี้ก็ฝนกันวาพระทานมานี้
สามองค ทานมาเยี่ยม พูดกันกบัพวกผูชายเขาพึ่งไปทํางานกัน วางั้น พูดกับผูชาย
พอบานเขาละ เขาก็งงเหมือนกันวาทานหลงมาไดอยางไร ถาไมพบพวกผมพวกทาน
ตาย วางั้นเลยนะ เขาบอกตาย ไมมทีางไปเลย ตองยอนกลับหลังนูนถึงจะไปได นี่ละก็
ไปเจอบานไดกินขาว 



 ๕

มันหากจําเปนไปเจอเอาทางเปนลักษณะ อาว นี่มีรอยคนนะ อยูในกลางเขามี
รอยคน เอา ตามลงไปด ูเขาอยูขางลางนูน เขาทําไรทําสวนสามสี่หลังคาเรือน อาศัยกิน
กับเขา ความฝนเราบอกวาจะมีคนตามสง คือมีเด็กที่ตามโยมแมมา มาขนเอาบริขาร
ของเราไป แลวจะมีคนตามสง ตามสงอยางไรอยูในปา หากจะมี เอา คอยสังเกตดูก็
แลวกัน ไปก็ไปเจอจริงๆ เขาก็รองโกกเกกขึ้นมา เสร็จแลวเขาตองไปสงเอง ปลอยให
ทานไปลําพังไมได..ตาย เขาวาอยางน้ัน พวกผมตองไปสง สงยอนหลังกลับไปนูนจนค่ํา 
จึงไดวกไปเจอหมูบาน เขาวาเปนหมูบาน เขาอยูหมูบานนั้นแหละ เขาก็ไปทําไร อยาง
นั้นละเวลามันจําเปนมันหากมีของมนันะ แปลกอยู เอาละ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร 
FM 103.25 MHz 
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